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มาตรฐานท่ี /ประเด็นพิจารณา   ตัวบงช้ี(26 ตัวบงช้ี)   ตัวช้ีวัด(52 ตัวช้ีวัด) 
คาเปาหมายการพัฒนา

คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเรียน    

๑.๑ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน     

๑) มีความสามารถในการอาน เขียน  

การส่ือสาร และการคิดคํานวณ   

๑. ผูเรียนมีทักษะการส่ือสาร อาน เขียน ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศท่ี ๒ และ

ความสามารถในการคิดคํานวณตามเกณฑของแตละ

ระดับช้ัน 

 

1.รอยละของผูเรียนมีทักษะการส่ือสาร อาน เขียน 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศท่ี ๒ และ

ความสามารถในการคิดคํานวณตามเกณฑของแตละ

ระดับช้ัน ต้ังแตระดับดีข้ึนไป  

(เกณฑท่ีกําหนดโรงเรียนไว) 

..................................................... 

1.1 การอาน ดานภาษาไทย  

1.2การเขียน ดานภาษาไทย 

1.3การส่ือสาร ดานภาษาไทย 

1.4การส่ือสารภาษาอังกฤษ 

1.5 การสื่อสารภาษาตางประเทศท่ี 2  

1.6 การคิดคํานวณ 
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๒)มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด

อยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นและแกปญหา 

๒. ผูเรียนมีทักษะการการคิดวิเคราะห คิดอยางมีคิด

อยางมีวิจารณญาณ แลกเปล่ียนเรียนรูสรางองค

ความรู สูกระบวนการแกปญหา เกิดความคิดเชิง

สรางสรรค พัฒนานวัตกรรมใชในแกปญหาการ

ดําเนินชีวิตและดํารงชีวิตในชุมชนทองถ่ิน 

๒. รอยละของผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการ 

Active learning  พัฒนานวัตกรรม ใชแกปญหาการ

ดําเนินชีวิตดํารงชีวิตในชุมชนทองถ่ิน   

 

86 
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มาตรฐานท่ี /ประเด็นพิจารณา   ตัวบงช้ี(26 ตัวบงช้ี)   ตัวช้ีวัด(52 ตัวช้ีวัด) 
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คุณภาพ 

๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  ๓. ผูเรียนมีผลงานเชิงนวัตกรรมในสาขาวิชาชีพตาม

แผนการเรียนท่ีนําไปใชไดจริงกับกลุมปญหาตรงตาม

ความตองการในชุมชน 

๓. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลงานเชิงนวัตกรรมในสาขา

วิชาชีพตามแผนการเรียนท่ีนําไปใชไดจริงกับกลุม

ปญหาตรงตามความตองการในชุมชน 

86 

๔) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการส่ือสาร 

 

๔. ผูเรียนรูเทาทันส่ือเทคโนโลยี   มีจริยธรรมและ

ทักษะการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเขาถึง

องคความรู เพื่อการเรียนรู การส่ือสารและการ

ดําเนินวิถีชีวิต 

๔.รอยละของผูเรียนท่ีรูเทาทันส่ือเทคโนโลยี มี

จริยธรรมและทักษะการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการเขาถึงองคความรู เพื่อการเรียนรู การส่ือสาร

และการดําเนินวิถีชีวิต 

92 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

๕. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีข้ึนไป

เพิ่มข้ึนรอยละ ๓และคะแนนเฉล่ียผลการสอบวัด

ระดับชาติ O - NET ระดับ ม.๓ และม.๖ ในสาระ

การเรียนรูหลักสูงกวาระดับประเทศ 

๕. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้ังแต

ระดับดีข้ึนไป 

77 

๖. คะแนนเฉล่ียผลการสอบวัดระดับชาติ  O - NET 

ระดับ ม.๓ และ ม.๖ ในสาระการเรียนรูหลักสูงกวา

ระดับประเทศ 

ดีเลิศ 

๖)มีความรู ทักษะพื้นฐาน และ 

เจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

๖. ผูเรียนมีทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตอการ

ประกอบอาชีพ 

๗. รอยละของผูเรียนมีทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี

ตอการประกอบอาชีพ 

86 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน   

๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากําหนด 

๗. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยม 

๑๒ประการ ตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

8.  รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค   97 

9. รอยละของผูเรียนท่ีมีคานิยม ๑๒ประการ ตามท่ี

สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

97 

2) ความภูมิใจในทองถ่ิน และ 

ความเปนไทย 

 

๘. ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม อยางเปนรูปธรรมและมีความภาคภูมิใจ

ในทองถ่ิน ความเปนไทย และเห็นคุณคาเกี่ยวกับภูมิ

10. รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อยางเปน

รูปธรรม 

92 
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คุณภาพ 

 ปญญาไทยและแสดงออกไดอยางเหมาะสมใน

ชีวิตประจําวัน 
๑1. รอยละของผูเรียนท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริม

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน  

92 

๓) ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตาง

และความหลากหลาย 

๙. ผูเรียนมีทักษะการปรับตัวและเทาทันตอการ

เปล่ียนแปลงของสังคมโลกและมีเปาหมายการเรียนรู

สรางเปาหมายชีวิตการทํางานและการประกอบ

อาชีพ  

๑2.รอยละผูเรียนท่ีมีทักษะการปรับตัวและเทาทันตอ

การเปล่ียนแปลงของ สังคมโลกและมีเปาหมายการ

เรียนรูสรางเปาหมายชีวิตการทํางานและการประกอบ

อาชีพ 

86 

๔)สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิต

สังคม 

๑๐. ผูเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ มี

สุนทรียภาพ และสามารถปองกันตนเองจากภัย

สังคม    

๑3. รอยละของผูเรียนท่ีมีน้ําหนักสวนสูง และ

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน   

96 

๑4. รอยละของผูเรียนมีความฉลาดทางดานอารมณ 

อยูในเกณฑปกติ 

96 

๑5. รอยละของผูเรียนท่ีมีสุนทรียภาพทางดานศิลปะ 

ดนตรีนาฎศิลป  กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ 

95 

๑6. รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะในการปองกันตนเอง

จากส่ิงเสพติดใหโทษและอบายมุข หลีกเหล่ียงตนเอง

จากสภาวะท่ีเส่ียงตอความรุนแรง  ปญหาทางเพศ 

95 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและ

การจัดการ 

   

๒.๑มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ี

สถานศึกษากําหนดชัดเจน  

 

๑๑.โรงเรียนกําหนดเอกลักษณความเปนเลิศท่ีปรากฏใน

วิสัยทัศนแสดงความเช่ือมโยงไปสู พันธกิจ/เปาประสงค  

กลยุทธองคกร ท่ีรองรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ประเทศ  และนําไปสูการปฏิบัติ 

๑7. โรงเรียนกําหนดวิสัยทัศนท่ีสอดคลองกับ

เอกลักษณ เช่ือมโยงไปสูพันธกิจ/เปาประสงค กลยุทธ

องคกร ท่ีรองรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ

ประเทศและนําไปสูการปฏิบัติ  

ยอดเย่ียม 
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มาตรฐานท่ี /ประเด็นพิจารณา   ตัวบงช้ี(26 ตัวบงช้ี)   ตัวช้ีวัด(52 ตัวช้ีวัด) 
คาเปาหมายการพัฒนา

คุณภาพ 

๒.๒มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา    

๑๒.โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

18. โรงเรียนใชระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อ

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ยอดเย่ียม 

19. ระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ท่ีแสดงถึง

ความกาวหนาของพันธกิจและเปาประสงคการเปน

โรงเรียนมาตรฐานสากลและมัธยมศึกษา ๔.๐ บนพื้น

ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

ยอดเย่ียม 

๒.๒มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา (ตอ)    

๑๒.โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพท่ีมี

ประสิทธิภาพ(ตอ) 

20. ระดับความพึงพอใจตอระบบการบริหารจัดการ

คุณภาพการศึกษา   

ยอดเยี่ยม 

21.ระดับความพึงพอใจของบุคคลหนวยงาน ชุมชน 

ทองถ่ิน ท่ีมีตอการใหบริการของโรงเรียน    

ยอดเยี่ยม 

๒2. รอยละของจํานวนโครงการท่ีมีการรายงาน  ผล

การดําเนินงานกิจกรรม/โครงการตามรูปแบบการ

รายงานโครงการถูกตองครบถวน ท่ีระบุไวใน

แผนปฏิบัติการประจําป 

ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนน 

คุณภาพของผูเรียนรอบดานตาม 

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุม 

เปาหมาย 

๑3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีรองรับกลุม

ศักยภาพผูเรียนท่ีหลากหลายและสอดคลองกับความ

ตองการของทองถ่ิน   

 

๒3. โรงเรียนมีสารสนเทศท่ีแสดงถึงความตองการของ

ผูเรียน และมีโครงสรางการเรียนรองรับกลุมศักยภาพ

ผูเรียนท่ีหลากหลายและสอดคลองกับความตองการ

ของทองถ่ิน 

ยอดเยี่ยม 

๒4. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีโครงสรางการ

เรียนรองรับกลุมศักยภาพผูเรียนอยางหลากหลายและ

ดําเนินการอยางเปนระบบ   

ยอดเยี่ยม 
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คุณภาพ 

๑4. โรงเรียนใหบริการแนะแนวการศึกษา แนะแนว

อาชีพแนะแนวทักษะชีวิต จัดทําระเบียนสะสมและ

แฟมสะสม  ผลงาน ท่ีแสดงเสนทางการศึกษาตอสู

การประกอบอาชีพ (Career Path และ Portfolios) 

๒5. ระดับประสิทธิภาพของการบริการแนะแนว

การศึกษา อาชีพทักษะชีวิต 

ยอดเยี่ยม 

26. รอยละของผูเรียนท่ีมีระเบียนสะสมและแฟม

สะสม  ผลงาน ท่ีแสดงเสนทางการศึกษาตอสูการ

ประกอบอาชีพ (Career Path และ Portfolios) 

93 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมี 

ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

๑5. โรงเรียนมีแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู 

สนับสนุนสวัสดิการเปนรายบุคคล และมีบันทึก

ขอมูลผลงานเชิงประจักษท่ีเปนไปตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานรายป 

๒7. รอยละของครูและบุคลากร ท่ีไดรับการพัฒนา

ผานกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(PLC) สอดคลองกับความตองการรายบุคคลและมี

บันทึกขอมูลผลงานเชิงประจักษท่ีเปนไปตาม

มาตรฐานการปฏิบัติงานรายป 

100 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมี 

ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ (ตอ) 

16. ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีแผนการ

พัฒนาศักยภาพการพัฒนาวิชาชีพครูเปนรายบุคคล 

รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑  

๒8. รอยละของครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมี

แผนการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาวิชาชีพครูเปน

รายบุคคลรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

๒๑  

100 

๒.๕จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม

ท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 

17. โรงเรียนมีส่ิงอํานวยความสะดวก 

สภาพแวดลอม แหลงเรียนรูท่ีตามศาสตรของ

พระราชา 

๒9. โรงเรียนมีแผนการบริหารจัดการส่ิงอํานวยความ

สะดวก สภาพแวดลอม แหลงเรียนรูตามศาสตรของ

พระราชา และเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

30. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการจัด

สภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีเอื้อตอการจัดการเรียน

การสอน 

ยอดเยี่ยม 

31  โรงเรียนมีส่ิงอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอม ยอดเยี่ยม 



๖ 
 

 

มาตรฐานท่ี /ประเด็นพิจารณา   ตัวบงช้ี(26 ตัวบงช้ี)   ตัวช้ีวัด(52 ตัวช้ีวัด) 
คาเปาหมายการพัฒนา

คุณภาพ 

แหลงเรียนรูตามศาสตรของพระราชา 

32. โรงเรียนมีหองปฏิบัติการ หองสืบคนความรูท่ีนํา

ระบบเทคโนโลยีการเขาถึงความรู แหลงเรียนรู และ

บรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรูครบทุกกลุมสาระ 

ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู 

18. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยี สนับสนุนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

๓3.รอยละของครูท่ีใชเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู   95 

34. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการ

จัดระบบเทคโนโลยี 

ยอดเยี่ยม 

19. โรงเรียนมีระบบบริหารขอมูลสารสนเทศเพื่อการ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

เปนปจจุบันท่ีแสดงความเช่ือมโยงสอดคลองกันของ

องคกรท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

๓5. โรงเรียนมีระบบบริหารขอมูลสารสนเทศเพื่อการ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

เปนปจจุบันท่ีแสดงความเช่ือมโยงสอดคลองกันของ

องคกรท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  

 

๑. จัดการเรียนรูผานระบบการคิดและ

ปฏิบัติจริง  และสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตได 

   

๒0. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนไปตาม

กระบวนการ Active Learning ท่ีสรางโอกาสให

ผูเรียนทุกคนมีสวนรวมคิดและปฏิบัติ ตามความถนัด

และความสนใจ 

 

๓6. รอยละของครูท่ีจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีสวนรวมใน

การวิเคราะหตนเอง กําหนดเน้ือหาสาระกิจกรรมการ

เรียนรูตามกระบวนการ Active Learning  ตามความ

สนใจและความถนัดเปนรายบุคคลอยางเปนรูปธรรมท้ัง

ระบบ  

86 

๓7. รอยละของผูเรียนท่ีไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิด 

ไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย

สรุปองคความรูและสามารถนําไปใชในสถานการณตางๆ

82 



๗ 
 

 

มาตรฐานท่ี /ประเด็นพิจารณา   ตัวบงช้ี(26 ตัวบงช้ี)   ตัวช้ีวัด(52 ตัวช้ีวัด) 
คาเปาหมายการพัฒนา

คุณภาพ 

ไดเปนอยางดี 

๓8. รอยละของผูเรียนท่ีไดฝกทักษะแสดงออกนําเสนอ

ผลงานแสดงความคิดเห็นคิดเปน ทําเปนรักการอานและ

แสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางเปน

รูปธรรมและตอเน่ือง 

86 

๓9. รอยละของผูเรียนท่ีไดเรียนรูโดยเช่ือมโยงบูรณาการ

สาระการเรียนรูและทักษะดานตางๆ 

82 

40. รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ

สภาพแวดลอมสื่อการเรียนและอํานวยความสะดวก 

ท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

82 

41. รอยละของผูเรียนไดเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย

อยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง 

82 

๒1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหผูเรียนฝกเปน

ผูประกอบการ และทําธุรกิจพอเพียง ตามกระบวนการ 

Project-based Learning  

42. รอยละของครูจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน แสดง

เปนผูประกอบการ และทําธุรกิจพอเพียงตามกระบวนการ 

Project-based Learning  

86 

2. ใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง

เรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

 

๒2. ครูมีทักษะการใชเทคโนโลยีท่ีแสดงการใช

ดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

43. รอยละของครูมีทักษะการใชสื่อเทคโนโลยีท่ีแสดงการ

ใช ดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและมี

การบันทึกการใชสื่อเปนเชิงประจักษ  

87 

๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๒3. ครูบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  ๔4. ระดับความพึงพอใจตอการบริหารจัดการช้ันเรียน

เชิงบวกของครูผูสอน 

81 

๔. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน

ระบบ  และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

๒4. ครูตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนอยางเปน

ระบบมีประสิทธิภาพ ใชเครื่องมือวัดและประเมินผล

ท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

๔5. รอยละของครูท่ีประเมินผูเรียนจากสภาพจริง  81 

๔6.รอยละของครูมีข้ันตอนตรวจสอบและประเมิน

ความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ  

81 



๘ 
 

 

มาตรฐานท่ี /ประเด็นพิจารณา   ตัวบงช้ี(26 ตัวบงช้ี)   ตัวช้ีวัด(52 ตัวช้ีวัด) 
คาเปาหมายการพัฒนา

คุณภาพ 

 ตามมาตรฐานการเรียนรู  

 

 

๔7.รอยละของนักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวน

รวมในการวัดและประเมินผล   

86 

๔8.รอยละของครูมีเครื่องมือวัดผลการพัฒนา

พฤติกรรมการเรียนรูไดตรงตามสภาพจริงเชิงคุณภาพ 

และอิงมาตรฐานการเรียนรูรายวิชาและตัวช้ีวัด 

86 

25.ครูบันทึกผลการเรียนรูและวิจัยในช้ันเรียนท่ีแสดง

ศักยภาพทักษะ ความรู และคุณลักษณะนิสัยท่ี

เปนไปตามเกณฑของตัวช้ีวัดรายวิชาในแตละกลุม

ศักยภาพของผูเรียนท่ีนําผลยอนกลับไปปรับปรุง

พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล  

๔9. รอยละของครูท่ีมีการบันทึกผลการเรียนรูและ

วิจัยในช้ันเรียนท่ีแสดงศักยภาพทักษะ ความรู และ

คุณลักษณะนิสัยท่ีเปนไปตามเกณฑของตัวช้ีวัด

รายวิชาในแตละกลุมศักยภาพของผูเรียนท่ีนําผล

ยอนกลับไปปรับปรุงพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล 

92 

๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูล

สะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกร

จัดการเรียนรู 

 

26. ครูมีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูบูรณาการ

รวมกับกลุมสาระการเรียนรูในระดับช้ันเดียวกันและ

บูรณาการกับแหลงเรียนรู สถานประกอบการ กลุม

อาชีพอิสระของชุมชนทองถ่ิน   

50. รอยละของครูจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการ

รวมกับกลุมสาระการเรียนรูในระดับช้ันเดียวกัน 

86 

51. รอยละของผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูและ             

ภูมิปญญาทองถ่ิน  สถานประกอบการกลุมอาชีพ

อิสระของชุมชนทองถ่ิน 

82 

52. ชุมชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นหรือรวมจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรมและ

ตอเนื่อง 

82 

 

สรุป  มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ ป 2561  มี  ๓  มาตรฐาน   ประเด็นพิจารณา  ๒๑  ขอ 26ตัวบงชี้ 52  ตัวชี้วัด   

 

  รอยละ  ๘๐ ขึ้นไป   ระดับคุณภาพ    ยอดเยี่ยม  



๙ 
 

 

 

  รอยละ  ๗๐ – ๗๙  ระดับคุณภาพ ดี เลิศ 

  รอยละ  ๖๐ – ๖๙  ระดับคุณภาพ ดี 

  รอยละ  ๕๐ – ๕๙  ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

  ตํ่ากวารอยละ ๕๐  ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา 

 

 

84 

  


